Kaatje bulletin 2020
Enkhuizen, januari 2020
Beste Kaatje donateur,
Wellicht wat later dan u van ons gewend bent ligt hier voor u ons
speciale ‘Kaatje-bulletin’. Dit bulletin vervangt de brief en de kaart die
we u elk jaar toezenden, en is bedoeld om informatie te geven over het
renovatieproject waar we op dit moment nog druk in verwikkeld zijn.
Daarnaast willen we via dit medium een feestelijke samenkomst
aankondigen, welke naar verwachting gaat plaatsvinden op 18
september 2020

Een korte terugblik over 2019
Aan het begin van 2019 hebben we een inspectie van de Kaatje laten
uitvoeren door de firma H2OP. Zij zijn betrokken bij de Kaatje sinds
haar plaatsing in Enkhuizen in 2001, en hebben daarna eenmaal per
jaar een dag besteed aan het inspecteren van het tuig, het want en de
rondhouten.
Het rapport dat naar aanleiding van de inspectie werd opgemaakt gaf
reden tot zorg: veel rondhouten hadden rotte plekken op niet direct
zichtbare plaatsen en er waren beschadigingen geconstateerd waar
weer en wind vrij spel hadden
gekregen op het onbeschermde
houtwerk.

Foto’s genomen tijdens de inspectie
(Januari 2019)

Omdat het ondertussen ook al aardig wat jaartjes geleden was dat het
tuig en want grootschalig waren aangepakt, hebben we besloten al de
rondhouten (m.u.v. de boegspriet en kluiverboom) van het dek te halen
en deze te laten beoordelen en te repareren.
In 1 geval bleek het noodzakelijk tot vervanging over te gaan: de
ondermarsra is helemaal nieuw gemaakt van Oregon Pine.
De fokkera en de bovenmarsra hadden erg veel verborgen rotte plekken
en hier is veel tijd in geïnvesteerd. De masten waren vooral aangetast
op de plek waar ze door het dek steken.

Wie lang genoeg schaaft….

De rondhouten zijn inmiddels allemaal gerepareerd, en voor een deel
ook alweer teruggeplaatst. Bootsman Anthony wordt bij deze enorme
klus gelukkig bijgestaan door een aantal gemotiveerde (oud-) studenten
en vrienden.
We verwachten eind januari de Kaatje weer in te kunnen zetten voor de
lessen.

De voormast met marssteng
worden teruggeplaatst met
behulp van een kraan (November
2019)

Daarmee is het Kaatjerenovatie project nog niet
gedaan: het potdeksel wordt
aangepakt in het voorjaar en
we kijken of we de zomer
kunnen gebruiken om het
dek te kunnen laten
repareren: in de toplaag zijn scheuren ontstaan en ligt het op enkele
plekken los. Om erger te voorkomen willen we zo spoedig mogelijk met
deze klus aan de slag.
IJs en weder dienende zal het volledige project eind augustus 2020
afgesloten kunnen worden: een moment dat we graag willen vieren met
iedereen die heeft bijgedragen, zowel in financiële als praktische zin.
Een officiële uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn kunt u dus in de
loop van dit jaar verwachten; ik wil u vragen de datum van 18 september
alvast in uw agenda te noteren.
Zoals te verwachten is kost zo’n project veel geld; voor een deel is
hiervoor gereserveerd en voor de rest komt het uit de fondsen van de
school.
Indien u (extra) wilt bijdragen wordt dit zeer gewaardeerd.
Alle schenkingen komen ten goede aan de instandhouding van de
Kaatje voor toekomstige generaties zeilers! *
* Voor elke schenking van meer dan €25,- bieden we u korting aan op onze nieuwe
cursus zeilnaaien. Meer informatie kunt u opvragen via info@ezs.nl

De nieuwe
ondermarsra is met de
tjalk ‘Wending’ vanuit
Stavoren naar
Enkhuizen vervoerd.
Hier zijn twee
leerlingen van de GZV
onderweg met de
nieuwe ra van de haven
naar school (December
2019).

De gerestaureerde
onderbramra wordt met
de kaapstander naar
boven gehesen om daar
te worden bevestigd
(januari 2020).

Het ‘Kaatje’ project 2019-2020 is mogelijk gemaakt door:

Anthony Goldsmith, Filémon Darbois, Ron Groenestein, Hans Weerlink, Jan Kroes,
Dirk Smits, Floris Hin, Reinoud Bloeme, Eef Willems, Marijke de Jong, Maritiem
timmerwerk H2OP, Ventis Enkhuizen, Boots kraanbedrijf uit Hem,
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw uit Stavoren, de eigenaars en bemanning van
de ‘Wending’, het bestuur en werknemers van de Enkhuizer Zeevaartschool, alle
vrienden van de Kaatje.

